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Baggrund og formål:
Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende:
Foreningen og dens formål er
at fremme et aktivt klubliv.
at fremme interessen for sejlsporten og varetage medlemmernes interesse i alle spørgsmål
vedrørende disse forhold.
at administrere, vedligeholde og udbygge foreningens faciliteter og aktiviteter.
at arrangere møder og foredrag, afholde kurser i praktisk og teoretisk sømandsskab, at
understøtte og drive ungdomsafdeling herunder aktivt sørge for medlemshvervning m.v.

Status siden sidste strategiplan:
Siden udformningen af sidste strategiplan er mange punkter opfyldt blandt andet:
Sejlklubbens medlemstal er pt. 892 medlemstilgangen er vokset betydelig sammenlignet
med lignende klubber i nærområdet.
Dette skyldes stor tilgang i de nye afdelinger – ro - og kajakafdelingen
Ny Østhavn med 146 nye bådpladser.
Udbygning af faciliteter og indhold med bl.a en ny opbevaringshal.
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Missionen
Medlemmernes muligheder for at opnå et sportsligt og socialt samlingspunkt på Juelsminde
havn og ved det nære farvand skal varetages.
Sejlklubben skal være for et bredt medlemsforum i alle alderstrin, hvor ønsket om
kammeratskab, fællesskab og sømandsskab er i centrum.
Sejlklubben skal arbejde for en grøn profil i brug af egne driftsmidler og tilbud til
medlemmernes egne både.

Visioner for aktiviteter
at der udover fælles arrangementerne i sommerhalvåret, søges der i vinterhalvåret
arrangeret foredrag, film, kursusaktivitet, fælles traveture/udflugter og hal sport mm.
at der holdes åbent hus arrangementer med deltagelse af joller, surfere, motor, sejlbåde
kajak og robåde for at udbrede kendskabet til klubben og hverve nye medlemmer.
at fremme alle former for søsport også nye f.eks. dykning, beach volly ball, kajakpolo,
vinterbadning mm.
at der ønskes afviklet mesterskabsstævner for såvel joller, surfere som kølbåde.
at der søges etableret kurser i duelighedsbevis, speedbådskørekort, VHF – kursus,
førstehjæp og kurser i øvrigt i relation til søsport og klubbens aktiviteter.
at sociale fælles aktiviteter fremmes f.eks. forårsfest, fælles arbejdsdage forår/efterår
at der kan indføres arbejdspligt for alle medlemmer, som bestyrelsen om nødvendigt kan
benytte sig af til vedligeholdelsesopgaver og forbedringer.

Visioner for faciliteter
at havnens mastekran gøres større og tilpasses nye krav til løftehøjde og vægt
at etablere stor kran, med løft ind til 30 tons
at fastholde og udbygge faciliteter for vinteropbevaring af både
at vinteropbevaring i nærhed af havnen tilstræbes
at der etableres en Internet kobling imellem klubhuset og Juniorhuset bl.a. til brug i
forbindelse med stævner.
at der sker en udvidelse af badefaciliteterne og omklædningslokalerne i Juniorhuset
at der tages hensyn til en grøn profil ved udskiftning af eksisterende varme/vand/sanitet/el –
systemer. Der kan etableres solvarme – varmepumper – regnvandsgenbrug etc
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Visioner for kommunikation
Fastholde og udbygge hjemmesiden og klubbladet som de primære forums
at der udarbejdes fælles annoncering for klubben med relevante oplysninger
at vi deltager i havnens udbygning og anvendelse af web-camera´s
Muliggøre GPS logning af deltagere under stævner og kapsejlads.
at der etableres storskærm med informationer fra klubben, nyheder, vejret, AIS info. mm, og
dette initiativ sker i et formaliseret samarbejde med Juelsminde Havn
at relevant information tilgår alle nye medlemmer evt. via henvisning til Sejlklubbens
hjemmeside
at pressen orienteres om aktiviteter og stævneresultater etc

Vision for sponsering og ansøgning af støtte til udstyr
at der nedsættes et udvalg til varetagelse af opgaven og klubben herved får en fælles profil.
At udvalget skaffer sig et overblik over muligheder for økonomiske tilskud til forbedringer
og aktiviteter i klubbens regi og ånd.
at vi er meget aktive i vores indsats overfor nuværende og kommende sponsorer.
at vi aktivt orienterer sponsorer om resultater af stævner etc de har bidraget til.

Visioner for professionel træning og ledelse
Klubbens størrelse taget i betragtning kan vi ikke fortsat basere udviklingen alene på
frivillige medlemmers indsats og skal strategierne gennemføres, vil det på sigt kræve
personale med fastlagte opgaver.
Klubben vil arbejde positiv med tiltag til en professionel daglig ledelse / træning.
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Visioner for samarbejde med lokale skoler/ ungdomsskoler.
Samarbejdet skal medvirke til at fremme og synliggøre Sejlklubbens mange tilbud inden for
søsporten til unge mennesker i nærområdet.
Tilbud om undervisning og sejlads i optimistjoller – kølbåde – vindsurfing – kajak – roning
Tilbud om prøve deltagelse i klubbens sejladser og aktiviteter for mulig medlemskab.

Vision for foreningssamarbejde.
Samarbejde med øvrige klubber/foreninger i nærområdet f.eks.:
Rosenvold
Snaptun
Horsens
Bogense
Brejning
Samarbejdet kan udbygges ved fælles arrangementer og besøg i hinandens faciliteter

Fokus punkter fra de enkelte udvalg
Juniorudvalg
At det bliver muligt at betale unge træner ( 16 - 20 år) en løn der svarer til andet arbejde i
fakta, brugsen ell. lign.
At junior afd. stiller sig til rådighed til Hedensted kommunes AKTIV FERIE, der foregår i
den første og sidste uge i skoleferien.
Dette kræver at der findes nogle unge trænere til at hjælpe.
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Kapsejladsudvalg

Fremme interessen for og kendskabet til kapsejlads
Udvikle og opretholde det sociale fællesskab
Udvikling af kapsejlads vha. kurser og sponsorer
Opbygge dommer/ hjælper team som kan assistere til kapsejladser
Dommerstab opbygges ved at tilbyde de nødvendige kurser til interesserede
Mulighed for GPS tracker i bådene og visualisering på storskærm i klubhus
Sparring med andre klubber (Stævner, fælles arrangementer m.m)

Pigesejladsudvalg
Vi vil være samlingssted for sejlklubbens "piger"
Vi vil lære kvinderne at håndtere en båd på egen hånd
Vi sejler kapsejlads 1 gang om ugen
Vi sætter tryghed i højsædet
Vi bestræber os på 1 årlig pigetur til en nærliggende havn
Vi vil værne om det sociale fællesskab og hygge efter sejlads
Vi sætter ikke konkurrencen højere end egen sikkerhed

Surferudvalg
Surf afdelingens mål er at fastholde og udbygge afdelingens store aktivitetsniveau,
både for bredde og elitesurfere, samt deres forældre.
Dettes nås ved:
At rekruttere nye surfere og indrage børn og deres forældre i afdelingens fællesskab.
At rekruttere og uddanne nye trænere og ledere.
At fastholde et højt træningsniveau.
At udbygge og forbedre vores udstyr.
At afholde ungdoms og seniorstævner.
At deltage i stævner nationalt og internationalt.
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Kajakudvalg

Uddanne egne instruktører
Samarbejde med naboklubber omkring uddannelser/undervisning og fællesture.
Arbejde for aktiviteter over hele året (socialt samvær og fællesture)
Udbygge afdelingen til at omfatte alle kajakformer (sport og ture) og for alle temperamenter
Arrangere fællesture til nærliggende øer, til indenlands søer og åer samt udlandsrejser.

Ro udvalg

at alle afdelingens medlemmer til enhver tid har tilstrækkelig uddannelse
at der afholdes kortturs styrmandskursus, gerne hvert år, f.eks. i vinterhalvåret
at der arrangeres uddannelse af langtursstyrmænd efter behov
at nye medlemmer inddrages i fællesskabet og påtager sig ansvar
at ro reglementer altid er opdaterede
at afdelingens materiel lever op til medlemmernes behov

60-er aktivister (senior herrer)
Sejlklubbens 60`er gruppe / afdeling. Afdelingen afholder møde hver onsdag i
Sejlklubbens mødelokale. Afdelingen er altid behjælpelig og rede til at yde
en indsats for Sejlklubben, når der er behov herfor.
Fruentimmere (senior damer)
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Arrangementsudvalg (Vinterperioden):
Der vil blive afholdt 2 gange Bowling
Der vil blive afholdt 2 – 4 foredrag omkring sejladser af forskellige former
Der vil blive hver andet år et besøg på 1 bådværft
Der vil blive afholdt minimum 1 kursus ( Introduktion ) af forskellige slags
Der vil blive forsøgt afholdt vinsmagning
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